
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ БДЖІЛ, ДРІБНИХ ТВАРИН  

І ПТАХІВ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки.  Загальна кількість годин 

та кредитів становить 108 годин 3,6 кредитів ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова 

Програма навчальної дисципліни «Інвазійні хвороби бджіл, дрібних тварин і 

птахів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 

Мета навчальної дисципліни: полягає у вивчені морфологічних  

особливостей, біології збудників паразитарних хвороб, методів діагностики, 

способів та засобів лікування і профілактики інвазій. Кінцевою метою вивчення 

курсу є ознайомлення студентів з найпоширенішими незаразними та 

інвазійними хворобами птахів, які реєструються на птахофабриках та 

господарствах, засвоєння знань по морфології та біології збудників цих хвороб, 

клінічного прояву їх, діагностики, розробки та впровадження методів лікування і 

профілактики. 

Завдання навчальної дисципліни, навчити студентів: визначати 

епізоотичну ситуацію за моно- та асоційованого перебігу хвороби; ставити 

клініко-епізоотологічний діагноз; за допомогою експрес-методів відбирати 

необхідний матеріал і проводити повний обсяг лабораторної діагностики;   

організувати лікувально-профілактичні заходи при незаразних та інвазійних 

хворобах птахів. 
 

Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Протозойні хвороби птахів 

Тема 2. Трематодози і цестодози птахів 

Тема 3. Нематодози  птахів 

Тема 4. Арахно-ентомози птахів 

Тема 5. Протозойні хвороби дрібних тварин. 

Тема 6. Трематодози і цестодози дрібних тварин. 

Тема 7. Нематодози дрібних тварин. 

Тема 8. Акарози і ентомози дрібних тварин 

Тема 9. Інвазійні хвороби бджіл 



У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 
**Загальні компетентності: 

 здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

 здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні; 

 вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; 

 здатність працювати в команді; 

 здатність працювати автономно. 
***Спеціальні предметні компетентності: 

 методів життєвої і посмертної 

діагностики паразитарних хвороб та 

заходів боротьби з ними; 

 клінічного прояву та патолого-

анатомічних змін при паразитарних 

хворобах тварин; цикли розвитку 

паразитів - збудників інвазійних 

хвороб тварин; 

 особливо небезпечних зооантропо-

нозних паразитарних хвороб тварин і 

людини; 

 морфологічної будови паразитів; 

 сучасних лікарських засобів при 

паразитарних хворобах тварин. 

 

****Результати навчання: 

 встановлювати діагноз на паразитарні хвороби; 

 проводити лабораторну діагностику паразитарних захворювань; 

 відбирати матеріал від тварин при підозрі на інвазійне захворювання; 

 задавати тваринам лікарські засоби; 

 проводити повний гельмінтологічний розтин окремих органів; проводити 

протипаразитарні обробки тварин; 

 складати плани заходів з боротьби та профілактики паразитарних хвороб; 

виписувати рецепти. 
 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Інвазійні хвороби бджіл, дрібних тварин і птахів» є лекції, лабораторні. 
 

Вид підсумкового контролю – залік. 


